
บทคัดย่อ 
 

ช่ือเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
 โดยใช้นวตักรรมนิติบุคคลทางวิชาการ(ALH)โรงเรียนวดับ้านประอาง(ประสาธน์คุรุ

ราษฎร์พฒันา) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
ผู้วจัิย นายสมควร  โมทะจิตร  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับา้นประอาง 
 (ประสาธน์คุรุราษฎร์พฒันา) 
  
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนโดยใช้นวตักรรมนิติบุคคลทางวิชาการ(ALH)โรงเรียนวดับา้นประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์
พฒันา) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนโรงเรียนวดับา้น ประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พฒันา)สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 3  2) เพื่อสร้าง การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้นวตักรรมนิติบุคคทางวิชาการ(ALH)โรงเรียนวดับ้านประอาง
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พฒันา)สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 3 3)เพื่อ
ทดลองการใช้ การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้
นวตักรรมนิติบุคคลทางวิชาการ(ALH)โรงเรียนวดับา้นประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พฒันา)สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 3 4)  เพื่อประเมินภาพรวม การพฒันา
รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใชน้วตักรรมนิติบุคคลทางวิชาการ
(ALH)โรงเรียนวดับ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พฒันา)สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 3  วิธีด าเนินการวิจยั คือ การวิจยัเชิงปริมาณ   ประชากร คือ นักเรียน 
จ านวน 142 คน ครูและบุคลากรทางศึกษา จ านวน 19 คน และผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 150 คน ผูมี้
ส่วนได้เสีย จ  านวน 113 คน รวมทั้งส้ิน 424 คน กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียน จ านวน 66 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 12 คน ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 70 คน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย จ  านวน 53 คน  
รวมทั้งส้ิน 201 คน ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัโดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
สภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโรงเรียน
วดับา้น ประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พฒันา)สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะ
เกษเขต 3  ตอนท่ี 2  การสร้าง การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนโดยใช้นวตักรรมนิติบุคคลทางวิชาการ(ALH)โรงเรียนวดับา้นประอาง(ประสาธน์คุรุ
ราษฎร์พฒันา)สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 3  ตอนท่ี 3 การทดลอง



การใช ้การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชน้วตักรรมนิติ
บุคคลทางวิชาการ(ALH)โรงเรียนวดับา้นประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พฒันา)สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 3 ตอนท่ี 4  เพื่อประเมินภาพรวม การพฒันารูปแบบการ
บริหารการจัดการเรียน รู้เพื่ อพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนโดยใช้นว ัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ
(ALH)โรงเรียนวดับ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พฒันา)สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 3  เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูป้กครองนักเรียน 3) 
แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) ข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
ระดบัชาติ จากส านกัทดสอบทางการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2563 ดงัน้ี ก. แบบทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET ) ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2563 ข. แบบทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET )ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 ค. 
แบบประเมินคุณภาพผูเ้รียน(NT) ระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ง.แบบทดสอบ
ความสามารถดา้นการอ่านออกเสียงของผูเ้รียน(RT) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  5)
แบบบนัทึกพฤติกรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวจัิยพบว่า  
 1.  สรุปผลการวจัิยเชิงปริมาณ 
 ตอนท่ี 1. สรุปผลขอ้มูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ รูปแบบการบริหารการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโรงเรียนวดับ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พฒันา)สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต พบวา่ 
  1.1 สรุปขอ้มูลพื้นฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไป
ของขา้รราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุตั้งแต่ 26-30 ปีร้อยละ 37.50 เพศหญิงร้อยละ 81.25 
สถานภาพโสดร้อยละ56.25 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 81.25 อายรุาชการ 1-5 ปีร้อยละ 37.50 
ขนาดของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง(นกัเรียน121-600คน)  ความตอ้งการมีรูปแบบในการ
บริหารการจดัการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
  1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูป้กครองนักเรียน พบว่า ผูป้กครองมีช่วง
อายุตัง่แต่ 36 ปีข้ึนไป ร้อยละ 92.85 เพศหญิงร้อยละ 64.29 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 85.71 รายไดต่้อปี 
20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 57.14 ความสัมพันธ์กับนักเรียน ตา – ยาย ร้อยละ35.71  ภูมิล าเนา
ปัจจุบนับา้นประอาง หมู่ 11 ร้อยละ 50.00 ระดบัการศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 57.14 ปริญญาตรีร้อย
ละ 2.86  ความตอ้งการมีรูปแบบในการบริหารการจดัการเรียนรู้ ร้อยละ 100 



  1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พบว่า ผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสีย อายุตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป ร้อยละ79.25 เพศหญิง ร้อยละ 52.83 อาชีพ เกษตรกร ร้อยละ 81.13 รายได ้
30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 52.83 ภูมิล าเนาปัจจุบันบ้านประอาง หมู่ 3 ร้อยละ 52.83   ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 43.40 ความตอ้งมีรูปแบบในการบริหารการจดัการเรียนรู้ ร้อยละ100  
  1.4 สรุปสภาพปัจจุบนัด้านประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ มีประสิทธิภาพการ
บริหารงานวชิาการโดยรวมผา่นเกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด( X = 4.65 ; S.D = .28)   
  1.5 สรุปสภาพปัจจุบันด้านประสิทธิภาพการบริหารงานทั่วไป มีประสิทธิภาพการ
บริหารงานทัว่ไปโดยรวมผา่นเกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด ( X = 4.68 ; S.D =.29)   
  1.6 สรุปสภาพปัจจุบนัด้านประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล โดยรวมผา่นเกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด ( X = 4.74 ; S.D = .27)   
  1.7 สภาพปัจจุบนัดา้นประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณโดยรวมผา่นเกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (X  = 4.64 ; S.D = .24)     
 
 ตอนท่ี 2 สรุปผลการสร้าง การพัฒนารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้รียน โดยใช้นวตักรรมนิติบุคคลทางวิชาการ(ALH)โรงเรียนวดับา้นประอาง(ประสาธน์คุรุ
ราษฎร์พฒันา)สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 3  พบวา่  
  2.1 สรุปผลการสร้าง ผลรวมนวตักรรมพื้นฐานนิติบุคคลทางวิชาการ ความเหมาะสมกบั
หลักการและทฤษฎี ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
โดยรวมผา่นเกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบัสูง ( X = 4.33 ; S.D = .32) ( X  = 4.41 ; S.D = .27) (X  = 
4.09 ; S.D = .36  
  2.2 สรุปผลการสร้าง ผลรวมนวตักรรมหลกันิติบุคคลทางวิชาการ ความเหมาะสมกบั
หลกัการและทฤษฎี ความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
โดยรวมผา่นเกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบัสูง ( X  = 4.40; S.D = .32) ( X  = 4.25; S.D = .57) ( X  = 
3.77; S.D = .52)     
 
 
 
 
 



 ตอนท่ี 3 สรุปผลการทดลองการใช้ การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียน รู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู ้เรียน โดยใช้นวตักรรมนิติบุคคลทางวิชาการ(ALH)โรงเรียนวดับ้านประอาง
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พฒันา)สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต พบวา่ 
 3.1  สรุปผลการศึกษาด้านผูเ้รียนเก่ง หมายถึง การวดัด้วยขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดบัชาติ ของส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563 ดงัน้ี 
  3.1.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET ) ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2563 พบว่า รายวิชาภาษาไทย ผูเ้รียนมีค่าพฒันาการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.53 และมีผลการ
ทดสอบเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ ร้อยละ 12.12 
  3.1.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET )ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2563 พบว่า รายวิชาภาษาไทย ผูเ้รียนมีค่าพฒันาการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.78 และมีผลการ
ทดสอบเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ ร้อยละ 3.97 
  3.1.3 ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน  (NT) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
พบวา่  ผูเ้รียนมีค่าพฒันาการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.22 และมีผลการทดสอบเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ ร้อย
ละ 15.81 
  3.1.4 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผูเ้รียน  (RT) ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 พบวา่  ผูเ้รียนมีค่าพฒันาการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.76 และมีผลการ
ทดสอบเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ ร้อยละ 7.65 
 3.2 สรุปผลการศึกษาด้านผูเ้รียนดี  พบว่า  ผูเ้รียนโรงเรียนวดับา้นประอาง(ประสาธน์คุรุ
ราษฎร์พัฒนา) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 3  มีพฤติกรรม
จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด ( X  = 4.87 ; 
S.D = .19)   
 3.3 สรุปผลการศึกษาด้านผู ้เรียนมีความสุข  พบว่า ผู ้เรียนโรงเรียนวดับ้านประอาง
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พฒันา) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีความ
พึงพอใจโดยรวมผา่นเกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบัสูง ( X  = 4.37; S.D = .44)  
 
 
 
 



  ตอนท่ี 4 สรุปผลการประเมินภาพรวม การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู ้เรียน โดยใช้นวตักรรมนิติบุคคลทางวิชาการ(ALH)โรงเรียนวดับ้านประอาง
(ประสาธนคุ์รุราษฎร์พฒันา)สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 3  พบวา่ 
  4.1 การประเมินภาพรวม การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้
นวตักรรมพื้นฐานนิติบุคคลทางวิชาการ มีความคิดเห็นภาพโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดบัสูง ( X = 4.44 ; S.D = .35)  
  4.2 การประเมินภาพรวม การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้
นวตักรรมหลักนิติบุคคลทางวิชาการ มีความคิดเห็นภาพโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดบัสูง (X = 4.42 ; S.D = .31)    
   
 
  
    
  


